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نوفمبر2018  

سنة االدراج في المیزانیةالكلفة المحینة  (أ د)بیان المشروع

الفالحة

4002017تعویض االبار العمیقة (01 بئر الحافاء 4 ببني خیار(200 م) و بئر بني عیاش بقرمبالیة 200 م)

الماء الصالح للشراب

2302016تدعیم الموارد المائیة بمدینة الصمعة (بناء مأوى وتجھیز البئر العمیقة بالصمعة)

التجھیز

10002015تھیئة الطریق المحلیة رقم 612 العابرة لمدینة الصمعة بطول 2 كم

 تھیئة المسالك الریفیة بوالیة نابل (المبرمجة بالمخطط الثاني عشر للتنمیة) (73 كم):

7322012 - الصمعة ـ بویوسف ببني خیار (3 كم)

4392012 - دیار بن سالم ببني خیار (1,8 كم)

11172016 تقویة الطریق الجھویة رقم 27 على مستوى مدخل مدینة بني خیار (2 كم)

التطھیر

مد شبكة تحویل المیاه المستعملة بتازركة والصمعة والمعمورة (تزود ومد 12500 م قنوات بناء وتجھیز 03 
محطات ضخ)

2219

بناء وتجھیز محطة تطھیر بتازركة والصمعة والمعمورة (بناء وتجھیز محطة تطھیر ذات طاقة االستعاب 
8500 م3 / یوم طاقة المعالجة البیولوجیة 3600 تلوث عضوي في الیوم ما یعادل 79000 ساكن)

20000

700تجھیز 03 محطات ضخ بكل من تازركة والصمعة والمعمورة

تھذیب األحیاء الشعبیة

8902016تھذیب حي النزھة ببني خیار (تعبید)

5762016تھذیب حي الحریة 3  بالمعمورة ( تصریف میاه أمطار وتعبید)

الثقــافة

162014تعھد و صیانة المكتبة العمومیة بالصمعة

922016تعھد و صیانة المكتبة العمومیة بالمعمورة

التربیة
602015توسیع المدرسة اإلعدادیة المعمورة( بناء 01 قاعات عادیة )

452015توسیع المدرسة اإلعدادیة المعمورة( بناءقاعة مراجعة)

صیانة معھد بني خیار( صیانة الشبكة الكھربائیة)
1002015

5002015إحداث مدرسة إبتدائیة طریق الشاطئ بني خیار( بناء مدرسة إبتدائیة)

صیانة معھد بني خیار (صیانة السطوح وتجدید المركبات الصحیة (تالمیذ + إدارة) ومعالجة التصدعات 
5022015والرصیف الحامي واألبواب والنوافذ ودھن وتبییض)

332016بناء قاعة عادیة بمعھد بني خیار

332016بناء فضاء موارد وإعالم بمعھد بني خیار

الشباب والریاضة
1002014تھیئة دار الشباب ببني خیار (تھیئة داخلیة وتھیئة البھو والمدخل الرئیسي)

2002014تھیئة الملعب البلدي بالصمعة (السیاج الخارجي والداخلي والمضمار)

1002015تھیئة دار الشباب بالصمعة ( تھیئة داخلیة وسیاج وإصالح سطوح )

2002013تھیئة ملعب كرة الید بالمعمورة تغلیف األرضیة اصطناعیا وتھیئة الملعب الفرعي وإعادة السیاج الداخلي

اإلتصاالت
توسعة الشبكة المحلیة للمشتركین (المعمورة ، عین كمیشة ، المنطقة الصناعیة بنابل ، بوكریم ، المرناقیة ، 

سیدي حماد وشط الزھور)
9872015

212إعادة تھیئة شبكة الھاتف القار بمدینة معمورة
2016

المشاریع المنجزة
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البرید

دھن واجھات مكاتب البرید (قلیبیة- الھواریة -حمام الغزاز -منزل تمیم - الصمعة -معمورة - تازركة -بئر 
بورقبة -بوعرقوب -سیدي الجدیدي)

412016

2.92018صیانة مكتب برید ومسكن وظیفي بالصمعة

الصناعات التقلیدیة

دراسة جدوى لمشروع المركز المتوسطي للفنون و البیئة بالمعمورة (مساھمة المجلس : 30 أ.د ، مساھمة 
البلدیة : 5 أ.د)

502013

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2012

952012تزوید منطقة الحلفاء بالماء الصالح للشراب عن طریق الھندسة الریفیة (توسعة) (30 عائلة)

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2013

363.92013توسیع و اعادة تعبید الطریق بین دیار بن سالم و طریق بني خیار-الصمعة 2 كم

276.12013تعبید وتنویر الطریق الرابطة بین بني خیار - المدرسة االعدادیة ببني خیار والمعمورة 1,2 كم

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2014

397.12014تھیئة وتعبید مسلك بئر عمیش الحلفاء الكسایر (1,5كم)

200.32014تھیئة و تعبید مسلك  الكسایر (1,5 كم)

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015

التنویر العمومي:

402015التنویر العمومي بقریة الحلفاء ( م.مدني) (30 عائلة)

المسالك الریفیة:

2202015تھیئة وتعبید مسلك القندولیة بالحلفاء (1 كم)

البرنامج الجھوي للتنمیة 2017

الماء الصالح للشراب (الشركة الوطنیة إلستغالل و توزیع المیاه)

تزوید حي شفرادة بالصمعة بالماء الصالح للشراب (مد 200 متر من القنوات قطر 110 مم و180 متر من 
19القنوات قطر 160 مم لفائدة 21 عائلة)

2017
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الفالحة:

إعادة تجھیز اآلبار العمیقة (5 ابار : 11966  بغردایة  ببني خیار/ لعبید5/ المخاطریة/العیثة 1/ زامو  بدار 
1502018شعبان)

اشغال تزوید المدارس الریفیة بالماء الصالح للشراب( ق عدد 3): 20 مدرسة بالمعتمدیات التالیة : دار شعبان 
الفھري / قرمبالیة/ بني خالد/بني خیار/بوعرقوب/ منزل بوزلفة/ منزل تمیم/ الحمامات/ الھواریة / قربة)

7002017

التجھیز:

مضاعفة الطریق الجھویة رقم 27 نابل - قلیبیة بطول 60 كم

520002017القسط األول : نابل- قربة من ن ك 27 إلى ن ك 46  (19 كم)

التطھیر

1202015تطھیر حي سیدي علي الصمعي بالصمعة

الطفولة

602018تھیئة نادي األطفال بالصمعة

اإلتصاالت

1100توسعة الشبكة المحلیة للمشتركین (تھیئة الشبكة نابل-المعمورة -الحمامات- لزدین -الغریس- القبة- النشاع)
2018

النقل البحري

1232007أشغال تھیئة مقر المنطقة البحریة الفرعیة ببني خیار

تھذیب األحیاء الشعبیة:

5002016تھذیب أحیاء الشباب و البساتین بالصمعة (تعبید)

مشاریع البرنامج الجھوي للتنمیة 2016

المسالك الریفیة
إعادة تعبید وتوسیع الطریق الرابطة بین الصمعة والطریق المحلیة رقم 597 عبر المقبرة بمعتمدیة بني خیار 

(2,5 كم)
8002016

إصالح أضرار فیضانات والیة نابل(22 سبتمبر 2018) 

التجھیز (الجزء األول)

11972018أشغال إصالح مسلك البطین ومسلك غردایة

8932018أشغال إصالح مسلك وادي النمر ومسلك زامو

14472018أشغال إصالح الطریق المحلیة 597 ومسلك بوجریدة – بني مشكال

الفالحة

أشغال تعھد وصیانة البحیرات الجبلیة في قسطین منفصلین : (بحیرة الوحیشي ببني خالد/ الودیان بمنزل 
تمیم/المرازقة و سیدي الجدیدي  بالحمامات/غردایة  ببني خیار/  ملول و ازمور  بقلیبیة/ الرحمة بمنزل 

بوزلفة /العالیة و بیر دراسن بقربة / عین كمیشة بنابل )

5002018

اشغال إصالح و تھیئة السدود  الجبلیة '-  قسط عدد 1: : سد واد سوحیل  بنابل /زامو بدار شعبان/ التنیتین 
ببني خیار)

2018

جھر وتنظیف اودیة  قسط عدد 1: بمعتمدیات نابل ودار شعبان الفھري وبني خیار وقربة والحمامات  على 
طول 29 كلم

2018

 المشاریع التي بصدد اإلنجاز
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الفالحة
إنجاز منشئات الصرف الصحي بالمدارس الریفیة :21مدرسة بالمعتمدیات التالیة : دار شعبان الفھري/ بني 

خالد/ منزل تمیم/ قلیبیة/الھواریة/تاكلسة/منزل بوزلفة/بوعرقوب/الحمامات/بني خیار/قربة
8502018

الماء الصالح للشراب:(الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیاه)

تحویل شبكة الماء الصالح للشراب على مستوى الطریق الجھویة رقم 27 الرابطة بین نابل وقربة (اقتناء 
ووضع 17 كم من القنوات)

42002018

الصحة:
2002017تطویر مركز الصحة االساسیة صنف 4 ببني خیار

التطھیر
دراسة توسیع  شبكة  المیاه المستعملة بعدة مدن من والیة  نابل (نابل - قربة - بني خیار - دار شعبان - الصمعة 

 و الحمامات  - منزل بوزلفة - بوعرقوب - قرنبالیة ) (برنامج معالجة التلوث بالبحر األبیض المتوسط 
( DEPOLMED

2016

التربیة:

502018بناء مجموعة صحیة المدرسة اإلعدادیة بني خیار

الشباب والریاضة
7002018تعشیب الملعب البلدي بالصمعة

الطفولة:
1282018تھیئة مركز رعایة كبار السن بقرنبالیة

البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2018 (وقتي)
التنویر العمومي:

502018توسیع و صیانة شبكة التنویر العمومي القدیمة بدیار بن سالم( م.مدني) (50 عائلة)
المسالك الریفیة

3002018تعبید المسلك الفالحي الرابط بین دیار بن سالم ودیار بلحاج عمر بني خیار (1,5 كم)
التطھیر:

18002018تطھیر قریة دیار بن سالم (4500 ساكن)

مشاریع بصدد اإلعداد لإلنطالق
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